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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)220_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

сряда, 24 април 2013 г., 15.00–18.30 ч.
четвъртък, 25 април 2013 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) PE 510.502
FdR 933893

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
   20 февруари 2013 г.

PV– PE 506,095
FdR 928259
+ приложение

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 
223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това всеки член може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да бъде 
преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на 
следващо заседание.
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В присъствието на представител на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Финансови услуги

5. Петиция  626/2011, внесена от Даниел Мариан Йорга, с 
румънско гражданство, от името на ‘Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca’, относно твърдения за нарушения на 
испанската конституция по отношение на ипотеките за 
закупуване на имоти
(евентуално в присъствието на вносителя)
както и
Петиция  179/2012, внесена от Хосе Мануел Алварес Мартин, 
с испанско гражданство, относно въвеждането и приемането 
на datio in solutum в Испания в случаите на отстраняване на 
хора от домовете им
както и
Петиция  644/2012, внесена от Хосе Мануел Алварес Мартин, 
с испанско гражданство, относно ипотечните практики и 
въвеждането на datio in solutum в Испания
както и
Петиция  783/2012, внесена от Б.Б.К, с испанско гражданство, 
относно предполагаемо нарушаване на испанската 
конституция по отношение практиките на банките при 
ипотечните кредити

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Резюме, сведения и 
препоръки

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Петиция  513/2012, внесена от Найден Бояджиев, с българско 
гражданство, относно измамните практики на испанската 
банка La Caixa
както и
Петиция  548/2012, внесена от Ф.Л.Е, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma de Afectados Caixanova“ 
(Платформа на засегнатите от Caixa Nova), подкрепена от 
1579 подписа, относно предполагаема измама при 
продажбата на финансови инструменти на клиентите на 
спестовна банка
както и
Петиция  0676/2012, внесена от Франциско Рамон Валиенте 
Мартинес, с испанско гражданство, относно предполагаемите 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на испански банки и испански спестовни банки
както и
Петиция 0677/2012, внесена от Мария Алехандра Пицорно 
Гарсия, с италианско гражданство, относно предполагаемите 

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на испански банки и испански спестовни банки
както и
Петиция  785/2012, внесена от Ева Урбано Ромеро, с 
испанско гражданство, относно предполагаема измама при 
продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
испанска банка
както и
Петиция  788/2012, внесена от И.A.С.С., с испанско 
гражданство, относно предполагаема измама при продажбата 
на финансови инструменти на клиенти на спестовна банка
както и

Петиция 949/2012, внесена от Хуан Кампуцано Касас, с 
испанско гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на спестовна банка
(в присъствието на вносителя)
както и
Петиция  1044/2012, внесена от Мерседес Роман Родригес, с 
испанско гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на банки в Испания
както и
Петиция  1247/2012, внесена от Епифанио Васкес Буендия, с 
испанско гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на спестовни банки в Испания
както и
Петиция  1343/2012, внесена от Хосе Мануел Естеве 
Родригес, с испанско гражданство, от името на Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor, относно злоупотреби при 
продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
спестовни банки в Испания
(в присъствието на вносителя)
както и
Петиция  1498/2012, внесена от Хесус Домингес Домингес, с 
испанско гражданство, от името на Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subordinadas, подкрепена от 43 000 подписа, 
относно злоупотреби при продажбата на рискови финансови 
инструменти от банки в Испания
(евентуално в присъствието на вносителите)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Резюме, сведения и 
препоръки

Конкуренция - дискриминация
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7. Петиция  1331/2010, внесена от Фаусто Бенцоне, с 
италианско гражданство, относно разлики в 
застрахователните премии за превозни средства
както и
Петиция  1621/2010, внесена от Ф. Ф., с италианско 
гражданство, относно високите цени на автомобилните 
застраховки
както и
Петиция  1106/2011, внесена от Пиетро Авино, с италианско 
гражданство, от името на „Onlus Orgoglio Meridionale“, 
относно разлики в застрахователните премии за превозни 
средства между отделните региони в Италия,
(в присъствието на вносителя)
както и
Петиция  0799/2011, внесена от Джузепе Сорентино, с 
италианско гражданство, относно дискриминация, свързана 
със застрахователните премии за моторни превозни средства, 
предвидени за жителите на Кампания
както и
Петиция  1105/2011, внесена от Марко Фиорентино, с 
италианско гражданство, относно хармонизиране на 
европейските застрахователни премии

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Околна среда

8. Петиция  627/2012, внесена от Консуело Гонсалес Гордон, с 
испанско гражданство, относно неподходящата поддръжка на 
моста Vizcaya, обект от световното наследство на ЮНЕСКО
(в присъствието на вносителя)

   Резюмета, сведения и 
препоръки

Проучвателно посещение

9. Доклад от проучвателно посещение в Мадрид, Испания (21-
22.3.2013 г.)
- предварителен устен доклад

* * *
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от  17.30  до  18.30 ч.     (при закрити врата)

10. Заседание на координаторите

* * *

четвъртък, 25 април 2013 г.

в  9.00 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Посещение за установяване на факти

12. Доклад от посещение за установяване на фактите в Галиция, 
Испания (11-13.2.2013 г.)
- разглеждане на доклада от посещението за установяване на 
фактите

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Становище  и  доклад

13. Становище относно прегледа на оценката на въздействието 
върху околната среда
(изменение на Директива 2011/92/EС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху 

   PA– PE 507,937
   FdR 930581
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околната среда) (ENVI) (COM(2012)628 final (26.10.2012 г.)-
2012/0297(COD)
Докладчик:   ХУНДИС  (GUE)
краен срок за внасяне на измененията : 7.5.2013г. / 
разглеждане на измененията : 27-28.5.2013 г./  гласуване : 
19.6.2013 г.)
- разглеждане на проектостановище

14. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 
2012 г. (член 202, параграф 8) (2013/2013(INI) 2012)
Докладчик:   МАКМИЛАН-СКОТ  (ALDE)
краен срок за внасяне на измененията : 13.5 .2013 г. / 
разглеждане на измененията : 19.6.2013 г. /  гласуване : 8-
9.7.2013 г.)
- разглеждане на проектодоклада

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

Околна среда

15. Петиция  944/2004, внесена от Шейла Елис, с британско 
гражданство, от името на „Residents Against Toxic Site“ 
(Жители срещу токсичен обект), подкрепена от 7 подписа, 
относно предполагаемо неизпълнение от страна на 
Обединеното кралство на директивата на ЕС относно 
депонирането на отпадъци
(в присъствието на вносителя)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Петиция  1152/2010, внесена от Георгиос Тусас, с гръцко 
гражданство, от името на Гръцката комунистическа партия 
(KKE), относно дейности, увреждащи околната среда в 
община Ермиони, североизточен Пелопонес
(евентуално в присъствието на вносителя)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. Петиция  0573/2011, внесена от Константинос 
Пападигенопулус, с гръцко гражданство, подкрепена от 2 220 
подписа, относно сериозни грешки и пропуски при оценката 
на въздействието върху околната среда на предложение за 
депо за отпадъци в Мавро Вуно Граматику и свързаното с 
това нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда
(в присъствието на вносителите)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Петиция  439/2012, внесена от Андрея Рутилиано, с 
италианско гражданство, относно неприлагането от страна на 
Република Кипър на Директива 2009/147/ЕО относно 

   CM– PE 500.693
   FdR 920531
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опазването на дивите птици

19. Петиция  798/2004, внесена от Никола Луджио, с италианско 
гражданство, относно бракониерството в Малта
както и
Петиция  334/2005, внесена от Кевин Сур, с френско 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно избиването 
на птици в Малта
както и
Петиция 886/2005, внесена от Хюг ФАНАЛ, с белгийско 
гражданство, от името на Белгийското кралско дружество за 
защита на птиците (LRBPO), относно транспонирането на 
Директива 79/409/EИО относно опазването на мигриращите 
птици от страна на малтийските органи.
(в присъствието на вносителите)
както и
Петиция  530/2006, внесена от Луц Блуме, с германско 
гражданство, относно избиването на птици в Малта.
както и
Петиция  1091/2007, внесена от г-н Сиймъс Фийни, с 
ирландско гражданство, относно лова на защитени прелетни 
птици в Малта и Кипър
както и
Петиция  1374/2010, внесена от Бернхард Фетер, с германско 
гражданство, относно незаконен лов на мигриращи птици в 
редица държави членки на ЕС
както и
Петиция 1163/2012, внесена от Хайнрих Собол, с германско 
гражданство, относно избиването на птици в Европа

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

   CM– PE 508.084
   FdR 931900

Транспорт

20. Петиция  836/2012, внесена от Мартин Къниф, с ирландско 
гражданство, от името на „West On Track”, относно липсата 
на прозрачност и справедливост на транспортната политика в 
Ирландия
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + приложение

Увреждания
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21. Последващи действия на въпрос с искане за устен отговор 
(февруари 2012 г.) и резолюция 
относно
петиция  924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско 
гражданство, от името на Европейския съюз на слепите 
(ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), 
относно достъпа на слепите до книги и други печатни 
продукти
(в присъствието на вносителя)
както и
Петиция 964/2011, внесена от Михаел Калмар, с австрийско 
гражданство, от името на Европейската асоциация по 
дислексия, относно достъпа на незрящите лица и лицата с 
дислексия или с други увреждания до книги
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Барние
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

* * *

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

22. Петиция 327/2012, внесена от Улрих Нееф, с германско 
гражданство, относно еднакво електрическо напрежение за 
железопътния транспорт в Европа

   CM– PE 506,257
   FdR 929930

23. Петиция 0358/2012, внесена от Адолфо Лапи Кампильо, с 
италианско гражданство, относно защитата на човешкото 
достойнство в рекламите

   CM– PE 506,259
   FdR 929933

24. Петиция 0416/2012, внесена от Душан Накович, вероятно с 
германско гражданство, от името на „urednik Glasa 
Dijaspore“, относно необходимостта от разследване на 
неразрешените случаи на изчезнали хора по време на войната 
в Косово

   CM– PE 506,261
   FdR 929935
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25. Петиция 534/2012, внесена от Дануч Сиву, с румънско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правата 
на потребителите във взаимоотношенията му с 
„Райфайзенбанк” в Румъния

   CM– PE 500,704
   FdR 920542

26. Петиция 0655/2012, внесена от Томас Яне (с германско 
гражданство), относно неравностойното третиране на 
работниците в ЕС

   CM– PE 506,266
   FdR 929940

27. Петиция 0667/2012 внесена от Винченцо делле Верджини (с 
италианско гражданство), относно решение на италианската 
Служба за патенти и търговски марки

   CM– PE 506,268
   FdR 929942

28. Петиция 0671/2012 внесена от Филип Лан (с предполагаемо 
френско гражданство), относно проблеми, свързани със 
социалните помощи за трансграничните работници

   CM– PE 506,269
   FdR 929943

29. Петиция 0699/2012, внесена от Жанет Фила, с германско 
гражданство, относно неспазването на законодателството 
относно защитата на служителите, които работят с опасни 
вещества

   CM– PE 506,270
   FdR 929944

30. Петиция 0754/2012, внесена от Александер Кунасек, с чешко 
гражданство, относно „хармонизиране на социалните 
системи в Европа“

   CM– PE 506,272
   FdR 929946

31. Петиция 0767/2012, внесена от Норберт Фридрихс, с 
германско гражданство, от името на „Про Азил“ (Pro Asyl), 
подкрепена от два подписа, относно изменение на 
Директивата за убежището
както и
Петиция 1073/2012, внесена от Рита Ислайб, с германско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно положението 
на бежанците в Германия и Европа

   CM– PE 506,273
   FdR 929947

32. Петиция 0779/2012, внесена от Даниел Андрей Деду, с 
румънско гражданство, относно равнопоставеното 
отношение към потребителите на конзолите, произведени от 
Майкрософт, Сони и Нинтендо

   CM– PE 506,274
   FdR 929948

33. Петиция 0839/2012 внесена от Ханелоре Томас, с германско 
гражданство, относно въздействието на емисиите на CO2 от 
въздухоплавателни средства

   CM– PE 506,280
   FdR 929976

34. Петиция 0845/2012, внесена от У.O., с германско 
гражданство, относно създаването на център за ранно 
предупреждение за разследване на материали в пресата, 
подклаждащи омраза между народите

   CM– PE 506,282
   FdR 929978
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35. Петиция 0852/2012, внесена от П. В. Кооикер, с 
нидерландско гражданство, относно измамни инвестиционни 
застрахователни полици и инвестиционни ипотеки в 
Нидерландия

   CM– PE 506,283
   FdR 929979

36. Петиция 0862/2012, внесена от Ото Рьовер, с германско 
гражданство, относно съдебни решения и решения (относно 
финансови инструменти), взети от баварското министерство 
на правосъдието и защитата на потребителите

   CM– PE 506,284
   FdR 929980

37. Петиция 0863/2012, внесена от Хайдрун Шрьотер, с 
германско гражданство, от името на децентрализираната 
система за отвеждане на отпадъчни води на община Тросин, 
относно спазването на директивите на ЕС относно 
отпадъчните води в община Тросин

   CM– PE 506,285
   FdR 929981

38. Петиция 0908/2012, внесена от Фернандо  Скарамоца, с 
италианско гражданство, относно нарушението на 
енергийните директиви на ЕС от страна на Италия

   CM– PE 506,290
   FdR 929986

39. Петиция 0934/2012, внесена от Дж. Д., с ирландско 
гражданство, относно предполагаема злоупотреба от страна 
на производителя на компютри „Apple” в областта на 
браузърите за таблетни компютри

   CM– PE 506,291
   FdR 929987

40. Петиция 0935/2012, внесена от Р. A., с италианско 
гражданство, относно законодателство, отнасящо се до 
личните уебсайтове

   CM– PE 506,292
   FdR 929988

41. Петиция 0951/2012 , внесена от Йозеф Мюлеянс, с германско 
гражданство, относно проблеми с неговите пенсионни 
плащания и медицинска застраховка в Нидерландия

   CM– PE 506,295
   FdR 929991

42. Петиция 0974/2012 , внесена от Р. С., с френско гражданство, 
относно неизпълнението на Директивата за услугите 
(2006/123/ЕО) във Франция

   CM– PE 506,301
   FdR 929998

43. Петиция 0977/2012, внесена от Ренато Тонини, с италианско 
гражданство, относно признаването в Италия на 
професионалната квалификация „abogado“ и съответния 
изпит за правоспособност

   CM– PE 506,304
   FdR 930054

44. Петиция 0978/2012, внесена от Фулвио Фиорентини, с 
италианско гражданство, относно използването на живи 
птици като примамка при лов в Италия

   CM– PE 506,305
   FdR 930055
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45. Петиция 1027/2012, внесена от M.T., с българско 
гражданство, относно разлики в кодекса за движение по 
пътищата в рамките на Европейския съюз

   CM– PE 506,308
   FdR 930058

46. Петиция 1036/2012 , внесена от Лоренцо Кроче, с италианско 
гражданство, от името на Италианската асоциация за 
опазване живота на животните и околната среда, относно 
защитата на катерици в Италия

   CM– PE 506,310
   FdR 930060

47. Петиция 1126/2012, внесена от Хелмут Хилебранд, с 
германско гражданство, относно признаването на 
германските търговски регистрационни номера в Белгия

   CM– PE 506,317
   FdR 930067

48. Петиция 1127/2012, внесена от Я. M., с германско 
гражданство, относно функционирането на вътрешния пазар 
на ЕС

   CM– PE 506,318
   FdR 930068

49. Петиция 1141/2012, внесена от Йордан Христов Маринов, с 
българско гражданство, относно условията в затвора 
„Атлант“ в България

   CM– PE 506,319
   FdR 930069

50. Петиция 1161/2012, внесена от Ханс-Томас Вакс, с 
австрийско гражданство, относно информация за произхода 
на хранителните продукти

   CM– PE 506,321
   FdR 930071

51. Петиция 1174/2012, внесена от Масимо Бело, с италианско 
гражданство, относно опазването на здравето и 
електромагнитните полета

   CM– PE 506,322
   FdR 930073

52. Петиция 1181/2012, внесена от T.С., с българско 
гражданство, относно предложения за подобряване на 
съобщението на Комисията за договорите за кредити за 
жилищни имоти

   CM– PE 506,323
   FdR 930074

53. Петиция 1267/2012, внесена от Херман Похлхьофер, с 
австрийско гражданство, относно пешеходните пътеки тип 
„зебра“

   CM– PE 506,327
   FdR 930078

o O o

54. Дата и място на следващото заседание
   27.5.2013 г.,   15.00 – 18.30 ч.
   28.5.2013 г.,   9.00 – 12.30 ч.


